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ПЕРЕДМОВА
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Освітня програма обговорена та схвалена на засіданні Експертної ради
роботодавців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Протокол № 3 від 29 травня 2017 р.
Голова Експертної ради роботодавців зі
спеціальності

________________

О. В. Касяненко

Освітня програма вводиться вперше – стандартна.
Термін перегляду освітньої програми 1 раз на 3 роки.
АКТУАЛІЗОВАНО:
Дата перегляду освітньої програми
Підпис
Прізвище, ім’я, по батькові гаранта освітньої
програми

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена,
тиражована та розповсюджена без дозволу Сумського державного університету.

1. Профіль освітньої програми
1.1 Загальна інформація
Повна
офіційна
назва
вищого
навчального
закладу
Повна
назва
структурного
підрозділу
Ступінь
вищої
освіти та назва
кваліфікації
Офіційна
назва
освітньої програми
Тип диплому та
обсяг
освітньої
програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень вищої
освіти
Передумови
Мова(и)
викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

Сумський державний університет
Навчально-науковий інститут бізнес технологій «УАБС»
Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування
Магістр з обліку і оподаткування
Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі
Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін
навчання – 1 рік 9 місяців
Міністерство освіти і науки України. Не акредитовано
НРК України –7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; QF-LLL – 7
рівень
Наявність ступеня бакалавра
Англійська мова
До 01.07.2025 р.

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/556
1.2 Мета освітньої програми

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на
здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та
розуміння, що відносяться до областей обліку, аудиту і оподаткування в міжнародній
практиці, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру
відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й розв’язання
складних завдань управління стратегічним розвитком на мікро- та макроекономічному
рівнях для задоволення потреб науки, міжнародного бізнесу у різних галузях економіки
з використанням сучасних обліково-аналітичних та контрольних процедур в форматі
інформаційно-комунікаційних технологій
1.3 Характеристика освітньої програми
Предметна область
Управління і адміністрування: облік і оподаткування
освітньої
Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі
програми

Освітньо-наукова. Акцент на дослідження організації облікового
процесу, податкових відносин, використання облікової
інформації в управлінні міжнародним бізнесом з метою
розв’язання складних спеціалізованих завдань на основі
проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах
невизначеності та складності бізнес-середовища
Програма базується на загальновідомих наукових результатах із
врахуванням
сьогоднішнього
стану
практики
обліку,
Основний фокус
оподаткування та контролю, в рамках яких можлива подальша
освітньої
професійна та наукова кар’єра: облік, аудит, стратегічний
програми та
управлінський облік й податковий менеджмент. Ключові слова:
спеціалізації
макро- та мікроекономічні події, явища, обліковий процес,
організація аудиту, стратегічний управлінський облік, правові та
податкові відносини, податковий менеджмент
Особливості
Освітня
програма
реалізується
англійською
мовою.
Здійснюється
міжнародна
мобільність,
включено
тренінгові
освітньої
програми. Можливість проходження стажування у Вищій школі
програми
банковій у м. Познань
1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Орієнтація
освітньої
програми

Головний бухгалтер, код КП 1231;
Головний економіст, код КП 1231;
Головний касир, код КП 1231;
Головний ревізор, код КП 1231;
Директор з економіки, код КП 1231;
Директор фінансовий, код КП 1231;
Завідувач каси, код КП 1231;
Завідувач цехової бухгалтерії, код КП 1231;
Начальник контрольно-ревізійного відділу, код КП 1231;
Начальник централізованої бухгалтерії, код КП 1231;
Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, код КП
1475.2;
Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський
Придатність до
облік), код КП 2411.1;
працевлаштування Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), код КП
2411.1;
Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський
облік), код КП 2411.1;
Аудитор, код КП 2411.2;
Бухгалтер-експерт, код КП 2411.2;
Бухгалтер-ревізор, код КП 2411.2;
Консультант з податків і зборів, код КП 2411.2;
Державний аудитор, код КП 2419.3;
Казначей, код КП 2419.3;
Спеціаліст-бухгалтер, код КП 2419.3;
Аналітик з інвестицій, код КП 2441.2;
Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської
діяльності, код КП 2441.2;

Подальше
навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання

Економіст з матеріально-технічного забезпечення, код КП
2441.2;
Економіст з планування, код КП 2441.2;
Економіст з податків і зборів, код КП 2441.2;
Економіст з фінансової роботи, код КП 2441.2;
Економіст із ціноутворення, код КП 2441.2;
Економічний радник, код КП 2441.2 ;
Консультант з економічних питань, код КП 2441.2
Інспектор з експорту, код КП 3449
Керівник торговельно-економічної місії, код КП 1224
Фахівець з фінансово-економічної безпеки, код КП 3411
Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, код
КП 1475.4
Асистент, викладач вищого навчального закладу, код КП 2310.2
Методист з економічної освіти, код КП 2351.2
Аудитор, код КП 2411.2
Експерт із зовнішньоекономічних питань, код КП 2419.2
Консультант із зовнішньоекономічних питань, код КП 2419.2
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, код КП
2419.2
Консультант з економічних питань, код КП 2441.2
Оглядач з економічних питань, код КП 2441.2
Економічний радник, код КП 2441.2
Економіст з договірних та претензійних робіт, код КП 2441.2
Можливість навчатися за програмами третього рівня вищої
освіти
за
програмами
обліку
і
оподаткування,
міждисциплінарними програмами, близькими до обліку і
оподаткування
1.5 Викладання та оцінювання
Студентоцентроване
навчання,
проблемно-орієнтоване
навчання, самонавчання, навчання на основі досліджень.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних
лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, практичних занять,
лабораторних робіт. Також передбачена самостійна робота з
можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими
освітніми компонентами, індивідуальні заняття
За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та
усні коментарі та настанови викладачів в процесі навчання,
формування навичок самооцінювання, залучення студентів до
оцінювання роботи один одного) та сумативне (письмові іспити
з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом
вивчення окремих освітніх компонентів (презентації,
тестування), захист звітів з практики, захист курсових робіт,
прилюдний захист кваліфікаційної роботи) оцінювання
1.6 Програмні компетентності

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі
професійної діяльності з обліку, аудиту і оподаткування із
Інтегральна
поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру,
компетентність
достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення
проблемних професійних завдань, а також проведення
досліджень щодо обліку, аудиту і оподаткування.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх
причинно-наслідкових зв’язків.
ЗК 2. Здатність до ефективних письмових та усних комунікацій
рідною та іноземною мовами та представлення обґрунтованої
кількісної і якісної економічної інформації з різних джерел для
діяльності в міжнародному контексті та проведення наукових
досліджень.
ЗК 3. Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії,
переконувати та впливати на інших учасників групових процесів,
демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і
інтелектуальних навичок для цілей управління на макро- та
Загальні
компетентності (ЗК) мікроекономічному рівнях, захисту інтелектуальної власності.
ЗК 4. Здатність провадження наукових досліджень у професійній
діяльності та/або інноваційній діяльності, здатність генерувати
нові ідеї.
ЗК 5. Навики управління інформацією, навики роботи з
використанням сучасних технологій.
ЗК 6. Адаптивність, комунікабельність, креативність,
толерантність, здатність до системного мислення та
самовдосконалення, формування стійкого світогляду та
наполегливість у досягненні мети.
ЗК 7. Дотримання норм і принципів професійної етики, а також
розуміння відповідальності за прийняття рішень у професійній
діяльності та їх впливу на соціальну сферу.
Фахові компетентності, визначені спеціальностю:
ФК 1. Здатність формувати та використовувати облікову
інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень
на всіх рівнях управління бізнесом в цілях підвищення його
ефективності, результативності та соціальної відповідальності.
ФК 2. Здатність організовувати обліковий процес та
регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з
Фахові
вимогами менеджменту підприємства.
компетентності
ФК 3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні
спеціальності (ФК) підходи щодо організації обліку, контролю, планування та
оптимізації податкових розрахунків.
ФК 4. Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати відповідну інформацію для прийняття
управлінських рішень.
ФК 5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику
та/або асиметричності інформації.
ФК 6. Здатність використовувати міжнародні стандарти
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в
процесі практичної діяльності.
ФК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати
методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та
управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
ФК 8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські
функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів
державного сектору.
ФК 9. Здатність здійснювати діяльність з консультування
власників, менеджменту підприємства та інших користувачів
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування.
ФК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою
вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та
практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.
Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою
програмою:
ФК 11. Уміння структурувати та розв’язувати проблеми в різних
професійних ситуаціях, здатність застосовувати здобуті
здібності, знання, досвід та залучатись до міжнародного
співробітництва у професійній діяльності.
ФК 12. Здатність до позитивного мислення у професійному
середовищі, здатність виявляти професіоналізм та здатність до
навчання
ФК 13. Знання та розуміння тенденцій розвитку вітчизняного та
міжнародного бізнесу, форм та методів ведення бізнесу,
принципів організації і планування міжнародної економічної
діяльності компаній та їх підрозділів.
ФК 14. Здатність проводити дослідження міжнародного бізнессередовища компаній та моніторинг їх основних конкурентів.
ФК 15.Знання та розуміння принципів організації та методики
обліку міжнародних операцій, форм міжнародних розрахунків та
порядку відкриття валютних рахунків.
1.7 Програмні результати навчання (ПРН)
Програмні результати навчання, визначені спеціальностю:
РН 1. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями
облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління бізнесом
з урахуванням професійного судження;
РН 2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для
підвищення свого фахового та особистісного рівня;

РН 3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати
діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту в управлінні
бізнесом;
РН 4. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні
підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта
господарювання щодо облікової інформації;
РН 5. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої
звітності суб’єктів господарювання;
РН 6. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта
господарювання на підставі діючого податкового законодавства;
РН 7. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами
для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й
використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
РН 8. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його
фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу.
РН 9. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.
РН 10. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних
технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських
рішень з метою їх оптимізації.
РН 11. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних
завдань державною та іноземними мовами.
РН 12. Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінських функцій у сфері
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
РН 13. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту
суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу,
контролю, аудиту, оподаткування.
РН 14. Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних
відносинах, професійній і науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з
членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.
Програмні результати навчання, визначені освітньою програмою:
РН 15. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи,
здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
РН 16. Діяти автономно та бути самостійним в плануванні і реалізації проектів на
професійному рівні.
РН 17. Нести відповідальність за розвиток професійних знань та демонструвати вправність
у володінні іноземною діловою мовою.
РН 18. Знати та використовувати на практиці в залежності від виду міжнародних операцій
методику їх обліку, форми і способи найбільш оптимальних міжнародних розрахунків для
суб’єктів підприємницької діяльності в міжнародному бізнес-середовищі.
РН 19. Демонструвати навички вирішування актуальних проблем компанії й підвищення
ефективності виконання управлінських функцій в умовах високої турбулентності бізнессередовища.
РН 20. Вміти передбачати тенденції майбутніх змін, вчасно і адекватно реагувати на постійні
зміни зовнішнього середовища та вести міжнародну діяльність, спрямовану на отримання
прибутку, максимально використовуючи сучасні форми та методи ведення бізнесу.
1.8 Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Основний склад викладачів освітньої програми складається з
професорсько-викладацького складу кафедр «Бухгалтерського
обліку та оподаткування» та «Міжнародної економіки»
Навчально-наукового інституту бізнес технологій «УАБС».
Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і
визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній і
зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну
компетентність і досвід в галузі викладання, наукових
досліджень і педагогічної діяльності. Зокрема Савченко Т.Г. є
членом редколегії закордонного наукового видання: «Economy &
finance», яке публікується Угорською банківською асоціацією,
координатором напряму консультаційної підтримки і облікового
супроводження МСБ Регіонального центру розвитку бізнесу в м.
Суми (грант від ЄБРР), керівником центру з консультаційної
підтримки і облікового супроводження соціальних ініціатив та
бізнесу в м. Суми, Макаренко І.О. має Сертифікат Спеціаліста зі
звітності за Міжнародними стандартами Асоціації присяжних
сертифікованих бухгалтерів Diplom in ACCA DipIFR,.
Винниченко Н.В. є членом конкурсної комісії з питань виділення
та використання коштів міського бюджету м. Суми на фінансову
підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва.
Викладачі кафедри міжнародної економіки є членами редколегій
міжнародних наукових журналів: «Corporate Ownership and
Control», «Corporate Covernance and Sustainability Review»,
«International applied economics and management letters»,
«Business Ethics: A European Review», «International Journal of
Business Governance and Ethics», «International Journal of Financial
Innovation in Banking», «International Journal of Public Sector
Performance Management», «Journal of Business and Globalisation»,
«SocioEconomic Challenges»; входять до Рад рецензентів
міжнародних
наукових
журналів
“Comunicar” (база
даних Scopus, WoS, і т.д.) та «Perspectives of Innovations,
Economics and Business» (PIEB) (база даних Copernicus), зокрема,
Пластун О.Л. є рецензентом у міжнародних наукових журналах
“Computational economics” (Нідерланди), “International Review of
Applied Economics” (Великобританія), “Investment analysts
journal” (Південна Африка).
Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає
участь фахівців-практиків, що відповідають напряму програми,
що підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та практичної
підготовки.
Керівник проектної групи та викладацький склад, який
забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності
закладів освіти.

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

Внутрішня
академічна
мобільність

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в
аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною та мультимедійною
апаратурою і необхідними технічними засобами.
Навчальні заняття проводяться у 2 комп’ютерних аудиторіях, у 2
спеціалізованих
компютерних
навчальних
аудиторіях,
оснащених ліцензійними операційними системами від Microsoft
та пакетами прикладного програмного забезпечення від
Microsoft, програмою «M.E.Doc», «MASTER:Бухгалтерія»
Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Облік і
оподаткування», та викладачі можуть використовувати
бібліотечно-інформаційний корпус, міжвузівську наукову
бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні пункти при
навчально-наукових структурних підрозділах університету.
Також діють віртуальні електронні читальні зали. Інформаційні
ресурси бібліотеки СумДУ за освітньою програмою формуються
відповідно до предметної області та сучасних тенденцій
наукових досліджень у цій галузі.
Студенти можуть отримати доступ до всіх друкованих видань
різними мовами, включаючи монографії, навчальні посібники,
підручники, словники тощо. При цьому вони можуть
переглядати літературу з використанням традиційних засобів
пошуку в бібліотеці або використовувати доступ до Інтернету та
бази даних. Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою
можуть використовувати бази даних періодичних видань «ДебетКредит», «Головбух» та електронного репозитарію СумДУ.
Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній мережі
університету.
Студенти також використовують методичний матеріал,
підготовлений викладачами: підручники, презентації за
лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних,
лабораторних, семінарських занять, індивідуальних завдань
тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому
вигляді, так і в електронній формі.
Для дистанційного доступу до навчально-методичних матеріалів
розроблено платформу OCW СумДУ (платформа дозволяє
об’єднати матеріали з дистанційних курсів, конструктор
Lectur`ED з можливістю колективної роботи над електронними
навчальними ресурсами, матеріали електронного каталогу
бібліотеки, репозитарію та посилання на зовнішні навчальні
ресурси).
Методичний матеріал періодично оновлюється та адаптується до
цілей освітньої програми
1.9 Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між Сумським державним
університетом та вітчизняними вищими навчальними закладамипартнерами України

Міжнародна
академічна
мобільність
Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

2.1.

На основі двосторонніх договорів між Сумським державним
університетом та вищими навчальними закладами-партнерами
зарубіжних країн
Можливе

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність
Перелік компонент освітньої програми

Код
компонента
1

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
робота)
2
Обов’язкові компоненти
Цикл загальної підготовки

ОК 1

Іноземна мова

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Податковий менеджмент
Організація бухгалтерського обліку
Організація і методика аудиту
Основи міжнародного бізнесу
Облік та звітність за міжнародними стандартами
Міжнародні стандарти аудиту і контролю
Методи і моделі прийняття рішень в обліку аудиті і
оподаткуванні
Управлінські інформаційні системи
Міжнародні аспекти оподаткування бізнесу

3

Форма
підсумкового
контролю
4

5.0

Залік

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік

5.0
5.0

Залік
Залік

5.0

Залік

10.0
65.0

Захист

5.0

Екзамен

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Екзамен
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік

Кількість
кредитів

Цикл фахової підготовки

ОК 9
ОК 10

Практична підготовка
ОК 11

Практика переддипломна

Атестація
ОК 12
Кваліфікаційна робота магістра
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти
ВБ 1.1
Корпоративне
управління
у
глобальному

економічному просторі
Стратегічний управлінський облік
Податкове планування
Професійні навички для міжнародного обліку
Звітність міжнародних банківських груп
Міжнародний банкінг та фінансування
Управління міжнародними проектами
Експортні стратегії бізнесу
Менеджмент персоналу в міжнародному бізнесі
Міжнародні бізнес комунікації

ВБ 1.2
ВБ 1.3
ВБ 1.4
ВБ 1.5
ВБ 1.6
ВБ 1.7
ВБ 1.8
ВБ 1.9
ВБ 1.10
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

25.0
90.0

* - у відповідному модулі студент обирає одну із зазначених дисциплін
** - у відповідному модулі студент обирає дві із зазначених дисциплін

2.2.

Структурно-логічна схема освітньої програми

Семестр, обсяг
навантаження в кредитах

Послідовність вивчення компонентів освітньої програми *

1 семестр, 30 кредитів

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 8, ОК 10

2 семестр, 30 кредитів

ОК 4, ОК 6, ВБ 1.1, ВБ 1.2, ВБ 1.3, ВБ 1.4, ВБ 1.5, ВБ 1.6, ВБ 1.7, ВБ
1.8

3 семестр, 30 кредитів

ОК 7, ОК 9, ОК 11, ОК 12, ВБ 1.9, ВБ 1.10

3.

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування в
міжнародному бызнесы» зі спеціальності «071 Облік і оподаткування» проводиться у
формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею
документу державного зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням
кваліфікації «магістр з обліку, аудиту і оподаткування в міжнародному бізнесі».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми
Позначки програмних
компетентностей та
освітніх компонентів

ОК1

ОК3

ОК4

+

ЗК 1
ЗК 2

ОК2

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9 ОК 10

+

+

+

ОК 12

+

+

+

+
+

+

ЗК 5

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

ФК 8

+

+

+

ФК 6

ФК 9
ФК 10
ФК 11
ФК 12
ФК 13
ФК 14
ФК 15

+

ВБ
1.10

+

+

ФК 5

ФК 7

+

+

+
+

+

ВБ 1.5 ВБ 1.6 ВБ 1.7 ВБ 1.8 ВБ 1.9

+

ФК 2
ФК 3

ВБ
1. 4

+

+
+

ВБ
1.3

+
+

ЗК 6
ЗК 7

ВБ
1.2

+

+

ЗК 4

ФК 4

ВБ
1.1

+

ЗК 3

ФК 1

ОК 11

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми
Позначки
програмних
результатів
навчання та
освітніх
компонентів

ОК1

ОК2

ОК3

+

ПРН 1
ПРН 2

ОК4

+

+

ПРН 4

+

+

+

ПРН 6
+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОК 11

ОК
12

ВБ

ВБ

ВБ

ВБ

1. 1

1.2

1.3

1.4

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

ВБ
1.10

+

+

ПРН 15

ВБ
1.9

+

+

ПРН 14

ВБ
1.8

+

+
+

ВБ
1.7

+

+
+

+

+

+

+

+

ВБ
1.6

+
+

+

ПРН 16

ВБ
1.5

+
+

+

ПРН 10

ПРН 17

ОК
10

+

+

+

ПРН 12

ОК
9

+

+

ПРН 8

ПРН 13

ОК
8

+

ПРН 5

ПРН 11

ОК
7

+
+

ПРН 9

ОК
6

+

ПРН 3

ПРН 7

ОК
5

+

+
+

+

+

+
+

+

+

ПРН 18

+

ПРН 19

+

ПРН 20

Завідувач кафедри із спеціальної (фахової)
підготовки бухгалтерського обліку та
оподаткування
Завідувач кафедри
міжнародної економіки
Керівник робочої проектної групи (гарант
освітньої програми)

+
+

+

+

+

____________

Т.Г. Савченко

(підпис)

____________

Ю.М. Петрушенко

(підпис)

____________

І.О. Макаренко

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник організаційно-методичного
управління

____________
(підпис)

В.Б. Юскаєв

+

+

+

+

+

+

+

+

+

